
EG RETAIL (NETHERLANDS) BV –Algemene voorwaarden- februari 2015 

Algemene leveringsvoorwaarden van EG RETAIL (NETHERLANDS) BV 
 

ARTIKEL 1  TOEPASSELIJKHEID 

 

1. Dez e Algemene Voorwaar den zijn van toepass ing op elk aanbod, elk e aanvaarding en/of elk e over eenkom st 

betrekk ing hebbende op het door EG Reta il (Netherlands) BV(Pr inc enhagelaan 9, 4813 DA Br eda, KvK-nr. 

24031986), hierna “EG”, verkopen en leveren van producten en/of het verrichten van diensten. 

2. Algemene (inkoop- )voorwaar den van een (pot entiele) koper zi jn n iet toepass el ijk – ook n iet naast deze 

algemene voorwaarden – en mogelijke toepasselijkheid daarvan wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.  

3. Afwijk ing en/ of aanvulling v an dez e Algem ene Voorwaar den is a lleen mogelijk indien en voor zov er EG d it 

uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. 

 

ARTIKEL 2  TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 

 

1. Tenzi j in een offerte u itdr ukkeli jk anders is  aangegeven, zi jn offertes v an EG vrijbl ijv end. Een vri jb lijv ende 

offerte kan door EG binnen 5 (v ijf) werkdagen na ontvangst van de aanv aarding wor den herr oepen. Alle offertes  

zijn herroepelijk, ook als daarin een termijn voor aanaarding is vermeld. 

2. Een ov ereenk omst met EG komt slechts tot stand wanneer deze ov ereenk omst schrifte li jk is aangegaan 

respectiev el ijk sc hriftel ijk is bevestigd door een bli jkens inschr ijv ing in het Handelsregister daartoe bevoegde 

vertegenwoordiger van EG. 

 

ARTIKEL 3  LEVERINGSTERMIJN 

 

1. Een lev eringster mijn vangt aan na het tot stand k om en v an de over eenkom st met d ien verst ande dat, wanneer  

een vooruitbetaling is verschuldigd, de termijn niet ingaat dan nadat volledige betaling is ontvangen. 

2. Enkele ov erschr ijding van een lever ingsterm ijn doet EG nog n iet in verz uim zi jn. Daarvan is pas spr ake 

wanneer EG, ook b innen een door hem schrifte li jk nader geste lde redel ijk e termijn, om hem toe te rek enen 

redenen de producten en/of diensten niet aflevert. 

3. Koper mag een ov ereenk omst wegens  termi jnover schr ijd ing door  EG slechts ontb inden voor z over de 

over eenkom st nog niet is nagek omen en instandhouding v an dat deel van de ov ereenk omst in redelijk heid niet 

van koper kan worden gevergd. 

 

ARTIKEL 4  AFLEVERING; RISICO-OVERGANG 

 

1. Tenzi j schrifte li jk anders is over eengekom en, geschiedt aflev ering aan de door EG opgegev en (opslag-)  

plaats(en). 

Koper d ient de pr oducten op t e halen binnen de gebruikel ijk e openingsti jden van de door EG opgegev en 

(opslag-) plaats(en). 

Koper d ient de pr oducten af t e halen binnen 5 (v ijf) werk dagen na ontvangst van de m ededeling dat de 

producten voor hem gereed staan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.  

2. Het ris ico ter z ake v an schade aan en ver lies van te lev eren producten gaat over  op koper v anaf het door EG  

aan koper m edegedeelde mom ent dat de producten v oor k oper ter besc hikk ing staan in de door EG aan koper  

opgegeven (opslag-) plaats en dit risico blijft verder steeds bij koper.  

Indien partijen in afwijking v an het bepaalde in lid 1 zijn ov ereengek omen dat aflev ering p laatsv indt op een 

ander adres dan een ( ops lag-) p laats van EG, heeft de ris ico- ov ergang plaats op het mom ent dat de pr oducten 

de over eengekomen plaats van aflev ering bereiken. Dezelf de risico- over gang heeft plaats op het moment dat 

EG de pr oducten c onform de over eenkomst ter aflever ing aanbiedt en koper om welk e reden dan ook niet 

afneemt. 

3. Op koper rust een afnameplic ht. Indien koper n iet tijd ig af haalt respectieve lijk afneemt, komen vergeefs  

gemaakte kosten en eventuele verdere kosten van vervoer, bewaring en opslag voor rekening van koper.  

Bij aank omst van de pr oducten d ient koper dez e terstond te los sen. Koper dient EG te vergoeden voor al le  

kosten en schade die voor EG optreden ten gevolge van bij de lossing opgetreden vertraging.  

4. EG is bevoegd tot het doen v an deelleveringen. Ind ien partijen bedoeld hebben dat de aflev ering v an de tota le  

hoeveelheid ingev olge een over eenk omst ges pr eid z al p laatsvinden ov er een z eker e tijdspanne, dan is EG  

bev oegd de tijdstippen te bepalen waarop en de hoeveelheden waarin aflev ering v an de pr oducten plaats heeft, 

waarbij EG rekening zal houden met seizoensinvloeden. 

5. Indien EG t en behoeve van koper conform  de door koper v erstrekt e geg evens douane- of ac cijnsdocumenten 

op naam van EG, voor de door EG te lev eren pr oducten heeft afgegeven of doet afgeven, z al k oper, ongeac ht 

of hem ter zake al dan niet enig verwijt treft, aan EG, op eerste verz oek van EG, alle schade vergoeden die  

voor EG v oortv loeit uit de afgifte v an dez e docum ent en en z al k oper EG vri jwaren tegen v orderingen v an 

derden, daaronder begrepen overheidsorganen, betrekking hebbende op (de afgifte van) deze documenten.  

 

ARTIKEL 5  PRIJZEN 

 

1. Tenzi j anders is overeengekomen zijn pri jzen exc lus ief BTW en andere ov erheidsheffingen en exclusief 

eventuele kosten van verz ek ering, verv oer en ver pakk ing. De desbetreffende bedragen wor den apart in  

rekening gebracht. 

2. EG is bevoegd de geoffreerde c.q. overeengekom en pr ijs te verhogen met de meer kosten die voor hem  

ontstaan, doordat na de offerte c.q. totstandk om ing van de ov ereenk omst maar vóór de aflev ering de kosten 

van de pr ijs bepalende fact oren zoals de pri js op de nationale en inter nationale markt en van ruwe o lie, verv oers-  

en opslagkosten, verpakkingskosten, lonen, belastingen en sociale premies, verzekeringspremies e.d. stijgen.  

 

ARTIKEL 6  BETALING; ZEKERHEID 

 

1. Tenzi j een ander e bet alingstermi jn is over eengekom en en onver minder d het recht om vooru itbetaling of 

beta ling à contant te verlangen ind ien EG daart oe aanle id ing ziet, gesc hiedt beta ling binnen 14 (v eertien)  

dagen na datum van aflevering, of zoveel eerder als op de factuur staat vermeld.  

EG is gerechtigd tot het afzonderlijk factureren van deelleveringen.  

2. Tenzi j anders ov ereengek omen, zul len de bet alingen v ia autom atisc he afsc hri jving (SE PA) worden v erric ht. 

Koper za l EG een vol ledige ingev ulde en ondertek ende mac htig ing tot autom atische afsc hri jving bez orgen 

welke geld ig is gedurende de looptijd van onder hav ige over eenkom st. Indien de bank v an koper echter een 

autom atisc he afschr ijv ing intrekt of weigert, zal koper EG onmiddell ijk een bedr ag bet alen dat gel ijk is aan het 

bedrag van de ingetr okken of geweiger de autom atische afschr ijv ing. EG is gerechtigd kosten aan te rekenen 

voor de wi jziging v an de beta lings wi jze. In afwi jking v an de algemeen geldende regels m et betr ekking t ot 

autom atisc he afschr ijv ingen via het SEPA mandaat, behoudt EG zich het recht voor om de voor aankondiging 

met verm elding v an het bedrag en de datum v an uitvoering t e verst uren aan k oper b innen een per iode v an 14 

kalenderdagen vóór de debiter ing van de fact uur. K oper z al EG t ijd ig  inf ormer en ov er a lle wijz ig ingen van zi jn  

bankgegevens. 

3. De e igendom van gelever de pr oducten bl ijft bi j EG totdat koper a l hetgeen hi j aan EG uit hoofde van of in  

verband met lever ingen versc huld igd is, heeft voldaan. EG is ger echtigd bij en ige niet-tijdige betal ing de hem in  

eigendom toebehorende producten eigenmachtig terug te nemen, waar deze zich ook bevinden.  

4. Verrek ening door koper met een tegenv ordering is slec hts toegestaan voor zov er de tegenv ordering door EG 

uitdrukkelijk is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.  

5. Bij n iet-ti jdige beta ling r aakt koper, z onder dat een ingebr ekest ell ing of aanm aning nodig is, onmiddel lijk in  

verzu im en zi jn al le bedr agen ineens opeis baar. Koper is over het achterst all ige bedrag 10% rente 

verschuldigd. 

6. EG mag voorts, voor zover lever ing onder enige m et koper ges loten ov ereenk omst nog n iet heeft 

plaatsgevonden, deze levering geheel opsc hort en tot dat v olled ige betal ing van het acht ersta llige bedrag is  

ontvangen. bli jft ook  na aanm aning betal ing b innen een aangezegde nadere termi jn uit dan is EG bev oegd de 

over eenkom st naar haar keuz e geheel of gedeeltel ijk middels een sc hrifte lijk e verk lar ing te ontb inden, zulks  

onverminderd haar recht op schadevergoeding. 

7. Alle kosten, zowel buitengerec htelijk e als ger echtel ijke (inclusief de kosten van juridische bijstand), die voor EG 

verbonden zijn aan de handhav ing van zijn rechten jegens koper, komen voor rekening van koper. De 

buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal € 40,00 per factuur.  

8. Hetgeen koper u it hoofde v an de ov ereenk omst aan EG versc huld igd is wordt ten v olle dir ect opeisbaar in gev al 

van: 

(a)  surséance van betaling of faillissement van koper of aanvrager daartoe; 

(b)  besluit van koper tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van zijn onderneming;  

(c) ontbinding van de vennootschap van koper; 

(d)  meer dan tweemaal niet-tijdige betaling door koper. 

In deze gevallen is EG bev oegd a lle over eenkom sten met Koper m et onmiddel lijke ingang middels een 

schrifte lijk e verklaring te ontb inden, wanneer dez e niet binnen 8 (ac ht) ka lenderdagen na een daartoe 

strekkend v erzoek een naar het oordeel van EG passende zek erheid heeft verstrekt v oor al hetgeen Koper aan 

EG verschuldigd is en nog zal worden, onverminderd de overige rechten van EG. 

 

ARTIKEL 7  GARANTIES 

 

1. Op het verzoek van EG, zal koper EG een zekerheid ver strekk en en d ie zek erheid in stand houden voor het 

bedrag, van het type, in de vor m en b ij de inste llingen d ie EG naar eigen goeddunken te allen tijde kunnen 

bepalen. EG kan koper  op ieder m oment ver zoeken het bedr ag gedekt door de z ek erh eid te v erhogen of een 

bijk om ende z eker heid t e ver strekk en indien EG v an mening is dat d it noodzak el ijk is voor het gar ander en v an 

de beta lingen door koper. K oper z al de z eker heden d ie eventueel  verv al len, ver nieuwen t en laatste op de dag 

die over eenkomt met de v erva ldag v an de zek erheid min het aant al dagen v an de op dat ogenblik toepass eli jke 

betalingstermijn; indien koper nalaat dit te doen, is EG gemachtigd leveringen op te schorten. 

 

ARTIKEL 8  TEKORTKOMINGEN; AANSPRAKELIJKHEID 

 

1. Indien koper van oordeel is dat de door EG gelever de pr oducten n iet aan de overeengek omen kwalite it 

voldoen, dan d ient koper EG hiervan b innen 24 (v ier entwintig) uur na constater ing van de v ermeende 

tekortkom ing in k ennis te ste llen en EG in de gelegenheid stellen de klacht te onderzoeken door een 

repr esentatief m onster van het pr oduct voor c ontr ole ter besc hik king van EG te houden, een en ander op straffe  

van v erva l van het rec ht van beroep op de des betreffende tek ortkom ing. EG aanvaardt geen aanspr akelijk heid 

voor tek ortkom ingen aan door haar geleverde produkt en ind ien k oper de produkt en na aflever ing heeft 

vermengd m et ander produkt en, of de gelev erde pr odukten heeft opgeslagen in naar het oor deel v an EG  

daarvoor niet geschikte of niet reine opslagplaatsen.  

2. Indien k oper van oordeel is dat door EG gelev erde producten n iet aan de over eengekomen kwantit eit vo ldoen, 

dan d ient koper EG hierv an binnen 48 (ac htenveertig) uur na constat ering van de vermeende tekortk oming in  

kennis te stellen. 

EG heeft voldaan aan haar lever ingsplicht ter zake van onv erpakte (bulk-) produkt en indien de gelever de 

hoeveelheid niet meer dan 0,5 (half) procent afwijkt van de overeengekomen hoeveelheid. 

3. Indien bi j aflev ering van pr oducten door EG op het over eengekomen afleveradres mors ingen van product( en)  

hebben plaats gev onden, dient koper d it binnen 24 (vierentwintig) uur telefonisc h aan EG te melden. Koper d ient 

dez e telefon isc he m elding onv erwijld sc hrifte lijk  te bevestigen. B ij gebrek e van z odanige t ijd ige m ondel inge en 

schriftelijke melding is EG niet aansprakelijk voor eventueel uit de morsing(en) voortvloeiende schade.  

4. EG is in geen geval aansprak eli jk voor door koper ten gev olge van een aan EG toerek enbar e tekortk oming 

geleden indir ecte of gevolgsc hade, z oals sc hade bestaande u it gederfde winst, om zetderving, bedri jfsstilstand 

of stagnatie. 

5. Tekortkomingen in het geleverde geven geen grond v oor  ontbind ing van de over eenkomst, tenz ij het gaat om  

tekortkom ingen als in lid 1 bedoeld en EG niet binnen redelijke tijd alsnog aan haar ver pl ichtingen heeft  

voldaan. Als dan is k oper tot ontbind ing bevoegd, indien en v oor zov er instandhouding v an de over eenkomst in  

redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. 

 

ARTIKEL 9  PRESENTATIE 

 

1. Koper mag de van EG afk omstige pr oducten slechts onder het (beeld)m erk en specif icaties waar onder de 

producten hem zijn gelever d, verhandelen. Koper zal b ij pr odukten in (kle in)v erpakk ing de pr odukten slechts  

wederverkopen in dezelfde verpakking, inclusief etikettering, opdrukken en eventuele bijsluiters.  

Koper za l geen ander e pr oducten dan EG-pr oducten onder Tex aco-( beeld)merk, handels naam of Tex aco-

spec ificaties verhandelen, noch za l koper tegenover zijn wederverk opers de schijn wekken dat produkten van 

derden van EG afkomstig zijn. 

Koper zal het Texac o-(beeld)m erk en/ of handels naam niet meer mogen gebr uik en nadat verm enging van 

Texaco produkten met (soortgelijke) produkten van derden heeft plaatsgevonden.  

 

ARTIKEL 10  NIET-TOEREKENBAAR TEKORTSCHIETEN 

 

1. EG is n iet gehouden de ov ereenkomst uit te v oer en indien en z olang dit onm ogel ijk gem aakt wor dt, 

respectiev el ijk bem oeili jkt wordt door overm acht, derhalv e door een – al dan niet voorzienbare – omst andigheid 

die bu iten de m acht van EG is gelegen, waar onder i n ieder geval z ijn te verst aan omstandigheden waardoor de 

winning, ver wer king en aanvoer van ol ieproducten zodanig wor den beï nvloed dat u itvoer ing van de 

over eenkom st slechts vertr aagd, gedeelte li jk of niet kan plaatsvinden, alsmede maatregelen en voorschr iften 

van de over heid (een buitenlandse ov erheid daaronder begrepen) zoals verv oer-, import-, export- of 

produktiever boden, over heidsv oor schr iften d ie nopen tot voor raadv orming van ol ieprodukt en en voorts  

omstandigheden zoals oor log of een daarop gel ijk e toestand, tekortsch iet en van toe lev eranciers en/ of 

transporteurs, staking, boycot, ongunstige weersom standigheden, brand, explos ie, uitstrom ing van gevaarli jke 

stoffen of gassen. 

In geval van overmacht is sprake van een niet-toerekenbaar tekortschieten van EG. 

2. In geval van ov erm acht heeft EG de bev oegdheid de voorwaar den van de ov ereenk omst aan te pass en, de 

uitvoering daarvan op te  schorten of de over eenkomst middels een sc hriftel ijk e v erklaring te  ontbinden z onder  

dat zij tot schadevergoeding is verplicht. 

In geval van overm acht zal EG koper zo spoedig mogeli jk ber ichten of zij de uitvoering van de over eenkom st 

opsc hort, res pect iev eli jk op welk e voorwaarden (m et name leveringster mijnen, te lever en hoeveelheden en 

prijs) zij de overeenkomst alsnog zal uitvoeren dan wel of zij de overeenkomst ontbindt. 

De overeenkomst geldt als gewijzigd in overeenstemming met de door EG aan koper berichte aangepaste 

voorwaarden, tenzij EG binnen 15 (vijftien) dagen na dagtekening van haar kennisgeving een schriftelijke 

reactie in andere zin van koper heeft ontvangen, in welk geval de overeenkomst als ontbonden geldt per de dag 

waarop EG voornoemd schrijven van koper heeft ontvangen. 

 

ARTIKEL 11 OVERDRACHT 

 

1. EG is bevoegd de rechten en plichten uit een overeenkomst over te dragen aan een aan EG geaffilieerde 

onderneming, en koper stemt op voorhand in met zodanige overdracht, tenzij koper aantoont dat deze 

overdracht koper in materiële zin benadeelt. 

 

ARTIKEL 12 TOEPASSELIJK RECHT; BEVOEGDE RECHTER 

 

1. Op overeenkomsten tussen EG en koper en eventuele daarmee samenhangende rechtsbetrekkingen is het 

Nederlandse recht van toepassing, met uitzondering van het Verdrag der Verenigde Naties inzake 

internationale koopovereenkomst en betreffende roerende zaken van 1980.  

 

2. Van geschillen over of in verband met de overeenkomst neemt bij uitsluiting kennis de bevoegde rechter te 

Zeeland-West-Brabant, locatie Breda. 

EG is tevens bevoegd een geschil aan een andere bevoegde Nederlandse of buitenlandse rechter voor te 

leggen. 


